
 

 

 

 

Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão  

Processo Seletivo de Monitoria - 2016.1 
 

Conforme o Regulamento do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, estão abertas as 

inscrições para Monitorias de todos os cursos da Instituição referentes ao 1º semestre de 2016, de 

08/03/2016 à 15/03/2016. As inscrições serão realizadas na Sala dos Professores, de 8h às 12h e 

de 17h às 21h para as disciplinas relacionadas no quadro abaixo.  

A seleção é de responsabilidade do professor da disciplina e o agendamento será realizado 

pelo mesmo. Cada professor irá deferir as inscrições de acordo com os requisitos mínimos exigidos 

para atuação e em função das demandas das disciplinas. O processo seletivo constará de prova 

escrita, entrevista e nota na área da disciplina como critério de desempate, sendo realizado de 

16/03/2016 à 23/03/2016. 

O resultado será divulgado e afixado nos murais dos respectivos cursos pelo docente 

responsável pela disciplina, com as atividades iniciadas no dia 25/03/2016.  

 

Disciplinas solicitadas e 
contempladas 

Cursos 

 
Turno da 
Monitoria 

Quantidade 
Monitores 

Professores responsáveis 

Análise Demonstração 
Financeira 

Administração 

 
Tarde/Noite 01 bolsista 

Mayanna de Lourdes 
Ferreira Rodrigues 

Marinho 

Contabilidade Gerencial Administração 

 
Tarde/Noite 01 bolsista 

Mayanna de Lourdes 
Ferreira Rodrigues 

Marinho 

Matemática Financeira  Administração 

 
Manhã/Noite 01 bolsista Jose Maria da Silva Alves 

Ateliê de Costura Design de moda Noite 
 

01 bolsista 
 

Paula Campos de Castro 

Ilustração Design Gráfico Noite 
 

01 bolsista 
 

Hamilton Ferreira 

História do Direito Brasileiro Direito Manhã/Noite 
01 bolsista 

01 voluntário 
Virna Ligia 

Fernandes Braga 

Cálculo Diferencial e Integral I Engenharia Tarde 
01 bolsista 

01 voluntário  
Paula Campos de Castro 

Cálculo Diferencial e Integral I Engenharia de Produção Noite 
01 bolsista 

01 voluntário  
José Carlos Valério 

Avaliação Cinético Funcional Fisioterapia Noite 02 voluntários 
Giovanna Barros 

Gonçalves 

Fisioterapia em Traumato-
ortopedia 

Fisioterapia Noite 02 voluntários 
Giovanna Barros 

Gonçalves 



 
 
 

Consta do Regulamento de Monitoria do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora: 
- A monitoria é uma atividade auxiliar a docência exercida por alunos regularmente matriculados na 

Instituição e que atendam às condições do Regulamento de Monitoria. 

- O candidato à monitoria deverá estar regularmente matriculado nos respectivos cursos de graduação, 

ter sido aprovado na disciplina da qual deseja participar da monitoria, além de apresentar 

disponibilidade de horário para auxiliar o professor e dedicar-se aos atendimentos acadêmicos. 

- O aluno somente poderá se inscrever para a monitoria de uma disciplina. 

Fisioterapia Neurofuncional Fisioterapia Noite 
01 bolsista 

01 voluntário 
Ingrid de Souza Costa 

Recursos Terapêuticos 
Manuais 

Fisioterapia Manhã/Noite 06 voluntários 
Giovanna Barros 

Gonçalves 

Odontologia Materno Infantil Odontologia Manhã 
01 bolsista 

01 voluntário 
Cristiane Corsini 
Medeiros Otenio 

Saúde Coletiva II Odontologia Tarde 
01 bolsista 

05 voluntário 
Cristiane Corsini 
Medeiros Otenio 

Estatística Básica Psicologia Noite 
01 bolsista 

01 voluntário 
Leonardo Fernandes 

Martins 

Filosofia Psicologia Manhã 01 voluntário 
Virna Ligia 

Fernandes Braga 

Fundamentos de 
Neuroanatomia 

Psicologia Noite 
 

01 bolsista 
 

Ingrid de Souza Costa 

Pesquisa em Psicologia Psicologia Manhã/Noite 
01 bolsista 

01 voluntário 
Leonardo Fernandes 

Martins 

Psicologia da Percepção Psicologia Manhã/Noite 
 

02 bolsistas 
 

Kelly Cristina Atalaia da 
Silva 

Psicologia do Pensamento e 
da Linguagem 

Psicologia Manhã/Noite 
01 bolsista 

01 voluntário 
Juliana Oliveira Gomes 

TEP II Psicologia Noite 

 
02 bolsistas 

02 voluntários 
 

Elza Maria Gonçalves 
Lobosque 

Técnica de Exame  
Psicológico - I 

Psicologia Noite 
 

01 bolsista 
 

Juliana Oliveira Gomes 

Teorias e Sistemas 
Psicológicos I 

Psicologia Manhã 
01 bolsista 

01 voluntário 
Leonardo Fernandes 

Martins 

Teorias e Sistemas 
Psicológicos III 

Psicologia Noite  
01 bolsista 

01 voluntário 
Leonardo Fernandes 

Martins 

Teoria e  
Sistemas Psicológicos IV 

Psicologia Manhã 
01 voluntário 

 
Leonardo Fernandes 

Martins 



- Os alunos serão classificados em ordem decrescente e selecionados respeitando o número de vagas, 

mediante prova de seleção específica organizada pelo professor da disciplina, considerando-se 

aprovados os candidatos que obtiverem nota mínima 7,0 (sete). 

- O Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora concederá bolsas de monitoria referentes a descontos 

nas mensalidades (no valor de R$ 120,00), de acordo com a previsão orçamentária para o programa. 

- A bolsa poderá ser cancelada nas seguintes circunstâncias: a qualquer tempo e razão a pedido do aluno; 

a pedido do professor orientador, em razão de desempenho insatisfatório do monitor; a pedido do 

coordenador de curso, em razão de comportamento inadequado. 

- Em caso de cancelamento, caberá ao docente da disciplina a decisão de substituição do monitor. 

 

 

Cabem ao monitor as seguintes atribuições: 

- Auxiliar o professor na orientação dos alunos para esclarecimentos de dúvidas e/ou realização 

de exercícios, tanto em sala de aula como em laboratório. 

- Desenvolver trabalhos de pesquisa bibliográfica relacionada com a área de concentração do 

professor orientador e que atendam as necessidades do programa de monitoria. 

- Realizar divulgação periódica em salas sobre o horário de monitoria. 

- Participar junto ao professor orientador e/ou coordenador de curso de atividades acadêmicas / 

científicas desenvolvidas pela Faculdade. 

- Em caso de aprovação por bolsa, a solicitação de bolsas acadêmicas deverá ser feita em 

formulário próprio contendo nome completo do bolsista. 

- Entregar relatório de atividades ao professor orientador e assinar presença conforme horário 

estipulado; 

- Apresentar relatório final das atividades desempenhadas ao término de cada período letivo, 

em conjunto com o Professor da disciplina. 

 

OBS: É vedado ao monitor substituir o docente em aulas teóricas ou práticas, sob qualquer hipótese. 

 
 

Juiz de Fora, 01 de Março de 2016. 
 
 

    _____________________________               ____________________________________ 
       Douglas Machado                                               Giovanna Barros Gonçalves 
Pró-reitor de Graduação                              Pró-reitora de Pesquisa e Extensão 

              Centro Universitário Estácio Juiz de Fora                 Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 
 


